
6 
 

BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis memaparkan tiga 

penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang 

analisis pengaruh kebijakan dividen, likuiditas, laverage dan profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan. 

(Maggee Senata, 2016) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Kebijakan 

Dividen Terhadap Nilai Perusahaan yang Tercatat pada Indeks LQ-45 Bursa Efek 

Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah pengaruh Kebijakan Dividen yang 

diproksikan terhadap Dividend Payout Ratio dengan Nilai Perusahaan yang 

diproksikan terhadap Price Book Value. Penelitian ini menggunakan sampel 22 

perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 yang tercatat pada Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2009-2011. Data diuji dengan menggunakan SPSS, 

dengan melakukan pengujian Asumsi Klasik dan pengujian Hipotesis dengan 

menggunakan Metode Regresi Linier Sederhana. Memaparkan bahwa terdapat 

Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan dengan nilai t sebesar 

4,543 dan nilai signifikan 0,000. Besarnya pengaruh Kebijakan Dividen terhadap 

Nilai Perusahaan adalah sebesar 23,8%, sedangkan sisanya sebesar 76,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan regresi. 

Dengan demikian Hipotesis Nol (H0) ditolak atau dapat dikatakan bahwa 

Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan dapat diterima. 

(AA Ngurah Dharma Adi Putra & Putu Vivi Lestari, 2016) dalam jurnal 

yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Dividen, Likuiditas, Profitabilitas Dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian dilakukan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. Jumlah 

sampel yang diambil adalah 20 perusahaan. Metode pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan purposive sampling dan menggunakan teknik analisis 



7 
 

 
 

regresi linier berganda yang dibantu dengan program SPSS yang meliputi uji 

asumsi klasik serta uji parsial (uji-t) dengan taraf nyata (α) sebesar 5%.Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen, likuiditas, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

(Etti Ernita Sembiring & Rosma Pakpahan, 2010) dalam jurnal yang 

berjudul “Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Berdasarkan 

hasil analisis diketahui bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Tobins‟Q. Hasil penelitian ini mendukung teori yang 

dikemukakan oleh (Miller dan Modigliani, 1961) dengan teori dividend irrelevance 

theory yang berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak relevan karena tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. Pada penelitian berikutnya memasukkan variabel 

good governance sebagai variabel yang mendukung nilai perusahaan dan variabel 

struktur modal sebagai variabel yang terkait dengan kebijakan perusahaan. 

2.2. Teori dan Kajian Pustaka 

2.2.1. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada dasarnya disusun untuk memberitahukan informasi 

mengenai keadaan suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi sebagian besar 

pemakai laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan disusun dan disajikan 

selama setahun disajikan untuk memenuhi kebutuhan pihak intern perusahaan 

maupun pihak ekstern perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perkembangan suatu perusahaan sangat berbeda dan berhak untuk memperoleh 

informasi keuangan. Laporan keuangan dipergunakan oleh manajemen puncak 

untuk dapat mengambil keputusan yang bermanfaat bagi perkembangan perusahaan 

sedangkan bagi investor laporan keuangan juga berguna dalam pengambilan 

keputusan, apakah ingin menanamkan saham atau tidak dalam perusahaan tersebut. 

(Harahap, 2008:105) menyatakan bahwa “Laporan keuangan menggambarkan 

kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka 

waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan”.  
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Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut 

Ikatan Akuntan Indonesia (2015: 1) adalah : “Laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. 

Laporan keuangan yang lengkap menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 

No. 1 (2015:1.3) terdiri dari komponen-komponen berikut ini:  

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode  

b. Laporan laba rugi dari penghasilan komprehensif lain selama periode  

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode  

d. Catatan atas laporan keuangan  

e. Laporan posisi keuangan pada awal periode 

2.2.2. Kebijakan Dividen 

Dividen merupakan bagian dari laba yang tersedia bagi para pemegang 

saham biasa (earning available for common stakeholders) yang dibagikan kepada 

pera pemegang saham biasa dalam bentuk tunai. Menurut (Warsono, 2003:272), 

dividen dalam suatu perusahaan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :  

a. Dividen Tunai (Cash Dividend) 

Dividen tunai merupakan dividen yang dibayarkan dalam bentuk tunai  dimana 

jenis dividen yang umum dan banyak digunakan oleh perusahaan. Dividen tunai 

diterima oleh para pemegang saham biasa melalui cek atau terkadang mereka 

menginvestasikan kembali dalam saham biasa di perusahaan. 

b. Dividen Saham (Stock Dividend) 

Dividen saham adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk lembar saham 

tambahan dan bukannya dalm bentuk uang tunai. 

c. Dividen Kekayaan (Property Dividend) 

Dividen kekayaan adalah distribusi pro rata suatu aset fisik. Aset tersebut 

biasanya berupa produk yang dihasilkan perusahaan. 

Sedangkan kebijakan dividen adalah keputusan membayar atau menahan 

laba untuk diinvestasikan kembali pada perusahaan. Kebijakan dividen sering 

dianggap sebagai signal bagi investor dalam menilai baik buruknya perusahaan, hal 

ini disebabkan karena kebijakan dividen dapat membawa pengaruh terhadap harga 
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saham perusahaan (Weston dan Copeland, 1995 dalam Fenandar dan Raharjo, 

2012). Bagi perusahaan membayar dividen merupakan keputusan penting karena 

menahan laba merupakan sumber dana yang cukup besar dan penting untuk 

pertumbuhan perusahaan sedangkan membagikan laba merupakan kompensasi 

yang diinginkan sebagian investor. Pembayaran dividen ditujukan untuk 

mengurangi ketidakpastian karena mengurangi resiko tingkat keuntungan yang 

disyaratkan oleh pemegang saham dan mengurangi konflik antara kepentingan 

manajer perusahaan dengan pemegang saham (theory agency), (Jensen dan 

Meckling, 1976). Jika perusahaan mampu meningkatkan pembayaran dividen 

karena peningkatan laba, maka harga saham akan naik. 

Kebijakan dividen perusahaan dapat dlihat dari nilai Dividen Payout Ratio 

(DPR). DPR menunjukkan rasio dividen yang dibagikan perusahaan dengan laba 

bersih yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki DPR 

tinggi adalah perusahaan yang mature dan tidak membutuhkan banyak ekspansi 

biasanya berkisar diatas 50% sampai 100%. Sedangkan perusahaan-perusahaan 

yang tergolong dalam growth company masih berada dalam masa ekspansi biasanya 

memiliki DPR yang kecil berkisar di 15%-50%. Rumus DPR sebagai berikut : 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (DPR) =
Deviden Per Saham (DPS)

Earning Per Saham (EPS)
 

2.2.3. Likuiditas 

Menurut (Riyanto, 2008:25) menyatakan bahwa likuiditas adalah masalah 

yang berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Suatu perusahaan yang 

mempunyai alat-alat likuid sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi 

segala kewajiban finansialnya yang segera harus terpenuhi, dikatakan bahwa 

perusahaan tersebut likuid, dan sebaliknya apabila suatu perusahaan tidak 

mempunyai alat-alat likuid yang cukup untuk memenuhi segala kewajiban 

financialnya yang segera harus terpenuhi dikatakan perusahaan tersebut insolvable. 

Dalam KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia) pengertian likuiditas adalah 

posisi uang ataupun kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi 

kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya; kemampuan untuk memenuhi 
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kewajiban membayar hutang tepat waktu. Tingkat likuiditas sebuah organisasi 

perusahaan biasanya dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk pengambilan 

keputusan orang-orang yang berkaitan dengan perusahaan. Beberapa pihak yang 

biasanya terkait dengan tingkat likuiditas suatu perusahaan yaitu investor, 

penyuplai bahan baku, manajemen perusahaan, kreditor, konsumen, pemerintah, 

lembaga asuransi dan lembaga keuangan. 

Pentingnya likuiditas dapat dilihat dengan mempertimbangkan dampak dari 

ketidak mampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka  pendeknya. Kurangnya 

likuiditas menghalangi perusahaan untuk memperoleh  keuntungan dari diskon atau 

kesempatan mendapatkan keuntungan, juga berarti pembatasan kesempatan dan 

tindakan manajemen. Masalah likuiditas yang lebih parah mencerminkan ketidak 

mampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar. Masalah ini dapat 

mengarah pada penjualan investasi dan aktiva dengan terpaksa, dan bukan 

mengarah pada insolvensi dan kebangkrutan, sehingga jika suatu perusahaan gagal 

memenuhi kewajiban lancarnya, maka kelangsungan usahanya dipertanyakan. 

Dengan kata lain kesehatan suatu perusahaan yang dicerminkan dengan tingginya 

rasio likuiditas (diukur dengan current ratio) diharapkan berhubungan dengan 

luasnya tingkat pengungkapan. Tetapi sebaliknya jika likuiditas dipandang sebagai 

ukuran kinerja, perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas rendah perlu 

memberikan informasi yang lebih rinci untuk menjelaskan rendahnya kinerja 

dibanding perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang tinggi. Tingkat 

likuiditas suatu perusahaan dapat diukur dengan cara : 

a. Current Ratio 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk 

menutupi kewajiban jangka pendek atau hutang lancar. Semakin besar 

perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar maka semakin tinggi 

kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendek. 

b. Quick Ratio (Acid Test ratio) 

Rasio ini merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa 

memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu relatif 
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lebih lama untuk diuangkan dibanding asset lain. Quick asset ini terdiri 

dari   piutang dan surat-surat berharga yang dapat direalisir menjadi uang dalam 

waktu relatif pendek. Jadi semakin besar rasio ini semakin baik. 

c. Cash Ratio 

Rasio ini merupakan alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia 

untuk membayar hutang yang dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau 

setara dengan kas seperti rekening giro. Semakin besar perbandingan kas atau 

setara kas dengan hutang lancar semakin baik. 

d. Working Capital to Total Asset Ratio  

Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas dari total aktiva dan posisi modal 

kerja . Semakin besar rasio ini semakin baik, begitu juga sebaliknya. 

Dalam penelitian ini pengukuran likuiditas perusahaan menggunakan 

Current Ratio (CR). Rasio lancar atau Current Ratio merupakan ukuran paling 

umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka 

pendek karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditur jangka 

pendek dipenuhi oleh aktiva perusahaan. Rumus Current Ratio sebagai berikut : 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (CR) =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

2.2.4. Leverage 

Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai 

dengan hutang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan 

perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage 

(hutang ekstrime) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan 

sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan 

harus menyeimbangkan beberapa hutang yang layak diambil dan dari mana 

sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar hutang. Leverage adalah 

penggunaan aset dan sumber dana (source of funds) oleh perusahaan yang memiliki 

biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial 

pemegang saham (Sartono, 2008:257). Leverage adalah suatu tingkat kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap 

(hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan 
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untuk memaksimisasi kekayaan pemilik perusahaan. Perusahaan yang tidak 

solvabel adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan total 

asetnya. (Fahmi, 2014 :116). Keputusan manajemen untuk berusaha menjaga agar 

rasio leverage tidak bertambah tinggi mengacu pada pecking order teory 

menyatakan bahwa perusahaan menyukai internal financing dan apabila pendanaan 

dari luar (eksternal financing) diperlukan. Maka perusahaan akan menerbitkan 

sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, yaitu obligasi kemudian diikuti 

sekuritas yang berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi) baru akhirnya 

apabila belum mencukupi, perusahaan akan menerbitkan saham. Pada intinya 

apabila perusahaan masih bisa mengusahakan sumber pendanaan internal maka 

sumber pendanaan eksternal tidak akan diusahakan. Biasanya penggunaan rasio 

leverage dengan tujuan perusahaan. Artinya perusahaan dapat menggunakan rasio 

leverage secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio leverage 

yang ada.  Menurut Kasmir jenis-jenis rasio leverage antara lain : 

a. Debt To Assets Ratio (debt ratio), merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. 

b. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER), merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur perbandingan antara utang jangka panjang dengan total modal 

sendiri. 

c. Times Interest Earned Ratio, merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan 

pajak dengan beban bunga 

d. Debt to Equity Ratio, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total modal. 

Dalam penelitian ini untuk mengukur leverage perusahaan menggunakan 

Debt to Equity Ratio (DER). Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk 

mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik 

perusahaan, (Kasmir,2015). Berikut ini rumus Debt to Equity Ratio (DER) : 

 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (DER) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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2.2.5. Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan 

perusahaan. Menurut (Kasmir, 2008:196) Rasio profitabilitas merupakan rasio 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Ukuran 

profitabilitas dapat berbagai macam seperti : laba operasi, laba bersih, tingkat 

pengembalian investasi atau aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. 

Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. 

Keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba akan terlihat pada nilai ROE 

dan ROA, semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Tingginya laba yang dihasilkan perusahaan mencerminkan bahwa 

perusahaan mempunyai prospek yang baik kedepannya. (Van Horne dan 

Wachowicz, 2005:222) mengemukakan bahwa rasio profitabilitas terdiri atas dua 

jenis yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas  dalam  kaitannya dengan 

penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan 

investasi. Profitabilitas dalam hubungnya dengan penjualan terdiri atas margin laba 

kotor (gross profit margin) dan margin laba bersih (net profit margin). Profitabilitas 

dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat pengembalian atas aktiva 

(return on total assets) dan tingkat  pengembalian atas ekuitas (return on equity). 

Jenis rasio profitabilitas terdiri dari : 

a. Gross Profit Margin 

Gross profit margin mencerminkan mark-up terhadap harga pokok penjualan 

dan kemampuan manajemen untuk meminimalisasi harga pokok penjualan 

dalam hubungannya dengan penjualan  yang dilakukan  perusahaan. Rasio ini 

memberitahu kita laba dari perusahaan yang berhubungan dengan penjualan, 

setelah kita mengurangi biaya untuk memproduksi barang yang dijual. Rasio 

tersebut merupakan pengukur efisiensi opersi perusahaan, serta merupakan 

indikasi dari cara produk ditetapkan harganya.  

b. Net Profit Margin 

Net profit margin merupakan rasio perbandingan antara laba bersih setelah 

pajak dengan penjualan (Warsosno,2003:37). Besarnya perhitungan margin 
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laba bersih menunjukkan seberapa besar laba setelah pajak yang diperoleh 

perusahaan untuk tingkat penjualan tertentu.  

c. Operating Ratio  

Operating ratio menunjukkan berapa biaya yang dikorbankan dalam  penjualan 

atau berapa persentase baiya yang dikeluarkan dalam penjualan. Operating 

ratio mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan sehingga rasio yang tinggi 

menunjukkan keadaan yang kurang baik karena berarti bahwa setiap rupiah 

penjualan yang terserap dalam biaya juga tinggi, dan yang tersedia untuk laba 

kecil. 

d. ROI (Return On Invesment) 

ROI (Return On Invesment) mencerminkan kemampuan manajemen dalam 

mengatur aktiva-aktivanya seoptimal mungkin sehingga dicapai laba bersih 

yang diinginkan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dengan jumlah 

aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan. Rasio ini menunjukkan produktivitas  dari seluruh dana perusahaan 

baik  modal  pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil/rendah rasio ini 

semakin tidak baik, demikian juga sebaliknya. 

e. ROE (Return On Equity) 

ROE (Return On Equity) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal 

sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau 

investor.  ROE sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan, misalnya 

untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relative kecil, sehingga ROE 

yang dihasilkanpun kecil , begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar. 

f. ROA (Return On Assets) 

ROA (Return On Assets) merupakan rasio antara saldo laba berdih setelah pajak 

dengan jumlah asset perusahaan secara keseluruhan.ROA juga menggambarkan 

sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh asset yang dimiliki perusahaan. 

g. EPS (Earning Per Share) 

Dalam lingkaran keuangan alat ukur yang paling sering digunakan adalah 

Earning Per Share (EPS). Angka yang ditunukkan dari EPS inilah yang sering 



15 
 

 
 

dipublikasikan mengenai kemampuan perusahaan yang menual sahamnya ke 

masyarakat luas (go public), karena investor maupun calon investor 

berpandangan bahwa EPS mengandung informasi yang penting untuk 

memprediksi mengenai besarnya deviden persaham dikemudian hari 

dan   tingkat pengembalian saham dikemudian hari, serta EPS juga relevan 

untuk menilai efektifitas manajemen dan kebijakan pembagian dividen.  

Dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas perusahaan 

menggunakan ROE (Return On Equity). ROE menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan modal sendiri sehingga 

besarnya ROE mengindikasikan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola 

modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROE menunjukkan 

semakin efisien perusahaan dalam menggunakan modal sendiri untuk 

menghasilkan laba atau keuntungan bersih. Rumus ROE sebagai berikut : 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (ROE) =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

  

2.2.6. Nilai Perusahaan 

Tujuan perusahaan didirikan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan 

atau adanya pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan yang mudah 

terlihat adalah adanya penilaian yang tinggi dari eksternal perusahaan terhadap aset 

perusahaan maupun terhadap pertumbuhan pasar saham. Nilai perusahaan 

merupakan harga yang sedia dibayar seandainya perusahaan tersebut dijual. Nilai 

perusahaan dapat tercermin melalui harga saham. Semakin tinggi harga saham 

berarti semakin tinggi tingkat pengembalian kepada investor dan itu berarti semakin 

tinggi juga nilai perusahaan terkait dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri, yaitu 

untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (Gultom dan Syarif, 2008). 

(Aries, 2011:158) menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan hasil kerja 

manajemen dari beberapa dimensi yaitu arus kas bersih, pertumbuhan dan biaya 

modal. Indikator dari nilai perusahaan adalah harga saham.  
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Menurut Handono Mardiyanto menyatakan bahwa : “Nilai perusahaan 

adalah nilai sekarang dari serangkaian arus kas masuk yang akan dihasilkan 

perusahaan pada masa mendatang”. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai persepsi 

investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan 

harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. 

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting asrtinya bagi suatu perusahaan, 

karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan.  Nilai 

perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja 

perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. Nilai 

perusahaan dapat dilihat dari nilai Price Earning ratio (PER). Meningkatnya PER 

suatu perusahaan berarti nilai perusahaan tersebut juga meningkat. Begitu juga 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi PER, juga dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

2.3. Perumusan Hipotesis  

2.3.1. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan  

Menurut (Brealeys et al, 2007:161) Dividen adalah distribusi kas periodik 

dari perusahaan kepada pemegang sahamnya. Kebijakan Dividen adalah keputusan 

tentang seberapa banyak laba saat ini yang akan dibayarkan sebagai dividen atau 

ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Kebijakan dividen dapat 

dilihat dari nilai Dividen Payout Ratio (DPR) yang merupakan bagian dari laba 

bersih perusahaan yang dibagikan sebagai dividen. Banyaknya investor yang 

berinvestasi diperusahaan tersebut dapat menyebabkan meningkatnya harga saham 

sehingga dengan meningkatnya harga saham akan meningkatkan nilai perusahaan 

itu sendiri. Jadi kebijakan dividen yang ditetapkan oleh perusahaan dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

(Gordon, 1961) mengatakan bahwa pembayaran dividen yang tinggi akan 

membantu mengurangi ketidak pastian (Bird in The Hand Theory). Teori ini 

berargumen bahwa dividen lebih baik daripada capital gain karena dividen yang 

dibagikan kurang berisiko dibandingkan capital gain. Pendapatan dividen memiliki 



17 
 

 
 

sifat yang lebih pasti (predictible) daripada capital gain. Teori ini menyarankan agar 

perusahaan membayarkan dividen yang lebih besar untuk meningkatkan harga 

saham. Dengan memperhatikan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesa 

pertama. 

H1 : Kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2013-2015 

2.3.2. Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan  

Likuiditas merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendek. Tingkat likuiditas sebuah organisasi perusahaan biasanya 

dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk pengambilan keputusan orang-orang 

yang berkaitan dengan perusahaan. Semakin tinggi tingkat likuiditas sebuah 

organisasi perusahaan, maka semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut. 

Sebaliknya, semakin rendah tingkat likuiditas sebuah organisasi perusahaan, maka 

semakin buruk lah kinerja perusahaan tersebut.  

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi biasanya lebih 

berpeluang mendapatkan berbagai macam dukungan dari pihak-pihak luar seperti 

investor, lembaga keuangan, kreditur, dan juga pemasok bahan baku. Jadi semakin 

tinggi tingkat likuiditas maka semakin tinggi nilai perusahaan. Dengan 

memperhatikan uraian diatas maka dirumuskan hipotesa kedua. 

H2 : Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2013-2015  

2.2.3. Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan 

(Syamsuddin, 2002:90) mengemukakan bahwa Rasio leverage merupakan 

kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai 

beban tetap (fixed cost assets or funds) yang gunanya untuk memperbesar tingkat 

penghasilan (return) bagi pemilik perusahaan. Perusahaan menggunakan Rasio 

leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya 

asset dan sumber dananya, dengan demikian akan meningkatkan keuntungan 

pemegang saham.  



18 
 

 
 

Kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana untuk 

memperbesar tingkat penghasilan (return) bagi pemilik perusahaan dengan 

memperbesar tingkat leverage maka hal ini akan berarti bahwa tingkat ketidak 

pastian (uncertainty) dari return yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, 

tetapi pada saat yang sama hal tersebut akan memperbesar jumlah return yang akan 

diperoleh. Tingkat leverage ini bisa saja berbeda-beda antara perusahaan yang satu 

dengan perusahaan lainnya, atau dari satu periode ke periode lainnya di dalam satu 

perusahaan, tetapi yang jelas, semakin tinggi tingkat leverage akan semakin tinggi 

risiko yang dihadapi serta semakin besar return atau penghasilan yang diharapkan. 

Hal tersebut akan membuat investor berhati-hati untuk berinvestasi di perusahaan 

yang rasio leverage nya tinggi karena semakin tinggi rasio leverage nya semakin 

tinggi pula resiko investasinya. Penelitian (Johan Halim, 2005) mengatakan bahwa 

leverage memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Dari pemaparan diatas maka dirumuskan hipotesa ketiga. 

H3 : Leverage berpengaruh negative signifikan terhadap nilai perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2013-2015 

2.2.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari 

kegiatan operasionalnya. Makin tinggi laba, makin tinggi return yang diperoleh 

investor (Jusriani dan Rahardjo, 2013). Keuntungan yang layak dibagikan kepada 

pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Tingginya laba yang 

dihasilkan perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan mempunyai prospek yang 

baik kedepannya. Perusahaan dengan prospek yang baik diinginkan oleh investor 

dan investor lebih tertarik untuk untuk membeli saham. Semakin tinggi permintaan 

dari investor terhadap saham maka akan mempengaruhi harga saham dan akan 

meningkat nilai perusahaan. Sehingga semakin tinggi profitabilitas perusahaan 

maka akan semakin tinggi nilai perusahaan. Dengan memperhatikan uraian diatas 

maka dirumuskan hipotesa keempat. 

H4 : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2013-2015 
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Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan 

sebelumnya, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dapat digambarkan 

kerangka pemikiran sebagai berikut:    

 

Gambar 2.1. 

Kerangka Pemikiran 
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